
  
 
 
 
 

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ
ขาวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาล ขอที่  
และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
ทุกระดับและตอบสนองความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อมั่น
ราชการ 

    องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก จึงขอประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตโดย
กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและคานิยมสําหรับบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลสมสนุกใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎระเบียบและขอบังคับอ่ื
บริหารงานตามภารกิจดวยความโปรงใสบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 
ฉะนั้นเพ่ือใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงกําหนดแนวทางใหทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
สมสนุกถือปฏิบัติและดําเนินการดังนี้

 ๑.  บริหารงานและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของ
ประชาชนดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม

 ๒.  ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

 ๓.  ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอน เปดโอกาสใหภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เขามามีรวมเปนกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรู

 ๔.  ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เ
ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

 ๕.  กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงสุดกับผูที่ทุจริตอยางจริงจัง
 

จึงประกาศมาเพ่ือทรา

ประกาศ  ณ  วันที่   
 
 

    

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 
เรื่อง  การบริหารงานดวยความสุจริต  

----------------------------------- 
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๖๐

๒๕๔๐  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
และนโยบายของรัฐบาล ขอที่  ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล

และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม 
กในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการบริหาร

จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
ทุกระดับและตอบสนองความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อมั่น

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก จึงขอประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตโดย
กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและคานิยมสําหรับบุคลากรของ

มสนุกใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎระเบียบและขอบังคับอ่ื
บริหารงานตามภารกิจดวยความโปรงใสบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 
ฉะนั้นเพ่ือใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงกําหนดแนวทางใหทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
สมสนุกถือปฏิบัติและดําเนินการดังนี ้

งานและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของ
ประชาชนดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม 

ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอน เปดโอกาสใหภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เขามามีรวมเปนกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผาน
ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงสุดกับผูที่ทุจริตอยางจริงจัง

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่        มกราคม  พ.ศ. 25๖5 

           
  (นายศักดิ์ชัย  มารมย) 

    นายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 
 

๖๐ พระราชบัญญัติขอมูล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม 

กในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
ทุกระดับและตอบสนองความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในระบบ

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก จึงขอประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตโดย
กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและคานิยมสําหรับบุคลากรของ

มสนุกใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎระเบียบและขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงมั่นในการ
บริหารงานตามภารกิจดวยความโปรงใสบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 
ฉะนั้นเพ่ือใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงกําหนดแนวทางใหทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

งานและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของ

ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม 
ปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอน เปดโอกาสใหภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เขามามีรวมเปนกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และมีสวนรวมในการตรวจสอบการ

บาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผาน

กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงสุดกับผูที่ทุจริตอยางจริงจัง 



 
 
 
 
 
 

เรื่อง  ประกาศใชแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ แ
ภาครัฐทุกหนวยงานดําเนินการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ นั้น

คณะกรรมการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ
เห็นชอบแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป 
๒๕๖5 เมื่อวันที่ ๒๓  มีนาคม  
ชอบ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 
เรื่อง  ประกาศใชแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

------------------------------ 
 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ และสํานักนายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหหนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานดําเนินการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ นั้น

คณะกรรมการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ
เห็นชอบแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕

มีนาคม  ๒๕๖5  จึงประกาศใชแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้

มาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่      มีนาคม  พ.ศ. 25๖๕ 

           
  (นายศักดิ์ชัย  มารมย) 

    นายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

เรื่อง  ประกาศใชแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวา

ละสํานักนายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหหนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานดําเนินการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ นั้น 

คณะกรรมการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖5 ไดมีมติ
๒๕๖๕ ในการประชุมครั้งท่ี ๑/

จึงประกาศใชแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ



 
 
 

 
 
 
 

เรื่อง  ประกาศใชแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทาง
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ และสํานักนายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหหนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานดําเนินการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ นั้น

คณะกรรมการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริ
เห็นชอบแผนปองกันปราบปรามการทุจริตแ
๒๕๖5 เมื่อวันที่ ๒๓  มีนาคม  
ชอบ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖5 รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 
เรื่อง  ประกาศใชแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจําป พ.ศ. ๒๕65  
----------------------------------- 

 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ และสํานักนายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหหนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานดําเนินการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ นั้น

คณะกรรมการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ
เห็นชอบแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖

คม  ๒๕๖5  จึงประกาศใชแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตแ
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่      มีนาคม  พ.ศ. 25๖5 

           
  (นายศักดิ์ชัย  มารมย) 

    นายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

เรื่อง  ประกาศใชแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ
และมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ และสํานักนายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหหนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานดําเนินการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ นั้น 

ระพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖5 ไดมีมติ
๒๕๖5 ในการประชุมครั้งที่ ๑/

จึงประกาศใชแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ



 

 
 
 
 
 

เรื่อง  ประกาศใชแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ และสํานักนายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหหนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานดําเนินการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ นั้น

คณะกรรมการจัดทําแผนปอ
เห็นชอบแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป พ
๒๕65 เม่ือวันที่ ๑๕  มกราคม  
ชอบ  ประจําป พ.ศ. ๒๕65 รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 
เรื่อง  ประกาศใชแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจําป พ.ศ. ๒๕65  
----------------------------------- 

 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ และสํานักนายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหหนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานดําเนินการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ นั้น

คณะกรรมการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ
เห็นชอบแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําป พ.ศ. ๒๕65

มกราคม  ๒๕65  จึงประกาศใชแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตแ
รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่      มกราคม  พ.ศ. 2565 

           
  (นายศักดิ์ชัย  มารมย) 

    นายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

เรื่อง  ประกาศใชแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ
ใหหนวยงานภาครัฐนําแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสูการปฏิบัติ และสํานักนายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหหนวยงาน
ภาครัฐทุกหนวยงานดําเนินการจัดทําแผนปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ นั้น 

งกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕65 ไดมีมติ
65 ในการประชุมครั้งท่ี ๑/

จึงประกาศใชแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ



 
 
 
 
 

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ
แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝง
คานิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรคีวามเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริตควบคู
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความ
เชื่อมั่นในระบบราชการ 

    องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก จึงขอประกาศเจตจํานงการบริหารงาน
กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและคานิยมสําหรับบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลสมสนุกใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎระเบียบและขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงมั่นในการ
บริหารงานตามภารกิจดวยความโปรงใสบริหารงานดวยความซื่อ
ฉะนั้นเพ่ือใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงกําหนดแนวทางใหทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
สมสนุกถือปฏิบัติและดําเนินการดังนี้

 ๑.  บริหารงานและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของ
ประชาชนดวยการบรกิารที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม

 ๒.  ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต

 ๓.  ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเกิดความโปรงใสใ
ภาคประชาชน เขามามีรวมเปนกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

 ๔.  ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรีย
ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

 ๕.  กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงสุดกับผูที่ทุจริตอยางจริงจัง
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   
 
 

    

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 
เรื่อง  การบริหารงานดวยความสุจริต  

----------------------------------- 
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาล ขอที่  ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการ

แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝง
คานิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรคีวามเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริตควบคู

หารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความ

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก จึงขอประกาศเจตจํานงการบริหารงาน
กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและคานิยมสําหรับบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลสมสนุกใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎระเบียบและขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงมั่นในการ
บริหารงานตามภารกิจดวยความโปรงใสบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 
ฉะนั้นเพ่ือใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงกําหนดแนวทางใหทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
สมสนุกถือปฏิบัติและดําเนินการดังนี ้

บริหารงานและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของ
การที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม 
ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอน เปดโอกาสใหภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน เขามามีรวมเปนกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรีย
ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงสุดกับผูที่ทุจริตอยางจริงจัง

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่        มกราคม  พ.ศ. 2565 

           
  (นายศักดิ์ชัย  มารมย) 

    นายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

การสงเสริมการบริหารราชการ
แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝง
คานิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรคีวามเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริตควบคู

หารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความ

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก จึงขอประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตโดย
กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและคานิยมสําหรับบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลสมสนุกใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎระเบียบและขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงมั่นในการ

สัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 
ฉะนั้นเพ่ือใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงกําหนดแนวทางใหทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

บริหารงานและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของ

ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 

นทุกข้ันตอน เปดโอกาสใหภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เขามามีรวมเปนกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และมีสวนรวมในการตรวจสอบการ

ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผาน

กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงสุดกับผูที่ทุจริตอยางจริงจัง 



 

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ
แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
คานิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรคีวามเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริตควบคู
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการ พรอ
เชื่อมั่นในระบบราชการ 

    องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก จึงขอประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตโดย
กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและคานิยมสําหรับบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลสมสนุกใ
บริหารงานตามภารกิจดวยความโปรงใสบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 
ฉะนั้นเพ่ือใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงกําหนดแนวทางใหทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตํา
สมสนุกถือปฏิบัติและดําเนินการดังนี้

 ๑.  บริหารงานและปฏิบัติตามหลักธรร
ประชาชนดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม

 ๒.  ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรร
จริยธรรมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต

 ๓.  ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอน เปดโอกาสใหภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เขามามีรวมเปนกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
ปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

 ๔.  ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผาน
ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

 ๕.  กรณีพบการทุจริ
 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   
 
 

    

 
 
 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 
เรื่อง  การบริหารงานดวยความสุจริต  

----------------------------------- 
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาล ขอที่  ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการ

แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
คานิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรคีวามเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริตควบคู
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความ

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก จึงขอประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตโดย
กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและคานิยมสําหรับบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลสมสนุกใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎระเบียบและขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ันในการ
บริหารงานตามภารกิจดวยความโปรงใสบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 
ฉะนั้นเพ่ือใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงกําหนดแนวทางใหทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตํา
สมสนุกถือปฏิบัติและดําเนินการดังนี ้

บริหารงานและปฏิบัติตามหลักธรรมมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของ
ประชาชนดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม 

ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรร
จริยธรรมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอน เปดโอกาสใหภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เขามามีรวมเปนกรรมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง และมีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน โดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผาน
ศูนยรับเรื่องรองเรียนรองทุกขขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

กรณีพบการทุจรติจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผูท่ีทุจริตอยางจริงจัง

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่        มกราคม  พ.ศ. 2565 

           
  (นายศักดิ์ชัย  มารมย) 

    นายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

การสงเสริมการบริหารราชการ
แผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝง
คานิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรคีวามเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริตควบคู
กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

มอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความ

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก จึงขอประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความสุจริตโดย
กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและคานิยมสําหรับบุคลากรของ

หยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎระเบียบและขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงม่ันในการ
บริหารงานตามภารกิจดวยความโปรงใสบริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 
ฉะนั้นเพ่ือใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงกําหนดแนวทางใหทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล

มาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของ

ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอน เปดโอกาสใหภาคเอกชน และ
และมีสวนรวมในการตรวจสอบการ

ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผาน

ตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผูท่ีทุจริตอยางจริงจัง 



 

เรื่อง  กําหนดนโยบายความโปรงใสและตรวจสอบไดขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปองกันและปราบปร
5) และนโยบายของรัฐบาล ขอที่  
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระ
ตอบสนองความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในระบบราชการ

    องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก จึงไดกําหนดนโยบายความโปรงใสและตรวจสอบไดเพ่ือเปน
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับ 
กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงมั่นที่จะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจด
บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึง
กําหนดแนวทางใหทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสมสนุกถือปฏิบัติและดําเนินการดังนี้

1.  ดานความโปรงใส
 ๑.๑  เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสี

หนวยงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน
 ๑.๒  ในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางจะตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความ

โปรงใส ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด
 ๑.๓  ใหเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานอยางชัดเจน ถู

ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขาถึงขอมูลตางๆ ของหนวยงานไดสะดวกรวดเร็ว
 ๑.๔  เมื่อมีการรองเรียน

ตอหนาที่จะตองมีการสอบขอเท็จจริงใหแลวเสร็จโดยเร็ว  พร
ทราบ 

๒.  ดานความพรอมรับผิด
 ๒.๑  ในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจาหนาที่ตองมีความถูกตองตาม

กฎหมายระเบียบขอบังคบัตางๆ อยางครบถวนเครงครัด
ตน 

    ๒.๒  ตองปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสรางความเชื่อมั่นแกสังคม
วาจะขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

  
 
 
 
 

 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 
เรื่อง  กําหนดนโยบายความโปรงใสและตรวจสอบไดขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก

----------------------------------- 
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐

๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 

และนโยบายของรัฐบาล ขอที่  ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรร
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก

ในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระ
ตอบสนองความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในระบบราชการ

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก จึงไดกําหนดนโยบายความโปรงใสและตรวจสอบไดเพ่ือเปน
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับ 
กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงมั่นที่จะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจด
บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึง
กําหนดแนวทางใหทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสมสนุกถือปฏิบัติและดําเนินการดังนี้

ดานความโปรงใส 
เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ ของ

หนวยงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน 
ในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางจะตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความ

โปรงใส ในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกําหนด 
ใหเปดเผยขอมูลตางๆ ของหนวยงานอยางชัดเจน ถูกตอง และครบถวนรวมถึงการให

ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขาถึงขอมูลตางๆ ของหนวยงานไดสะดวกรวดเร็ว 
เมื่อมีการรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐไมโปรงใสหรือทุจริต

ตอหนาที่จะตองมีการสอบขอเท็จจริงใหแลวเสร็จโดยเร็ว  พรอมแจงผลการดําเนินดําเนินการใหผูรองเรียน

ดานความพรอมรับผิด 
ในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจาหนาที่ตองมีความถูกตองตาม

กฎหมายระเบียบขอบังคบัตางๆ อยางครบถวนเครงครัด กลาหาญที่จะรับผิดชอบในผลงานการปฏิบัติงานของ

ตองปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสรางความเชื่อมั่นแกสังคม
วาจะขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

เรื่อง  กําหนดนโยบายความโปรงใสและตรวจสอบไดขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก  

๖๐ พระราชบัญญัติขอมูล
ฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่

ามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖
การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมมาภิบาลและการปองกัน

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริตควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและ
ตอบสนองความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในระบบราชการ 

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก จึงไดกําหนดนโยบายความโปรงใสและตรวจสอบไดเพ่ือเปน
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือ และปฏิบัติควบคูกับ 
กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงมั่นที่จะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส 
บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึง
กําหนดแนวทางใหทุกสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสมสนุกถือปฏิบัติและดําเนินการดังนี ้

ยเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ ของ

ในการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางจะตองดําเนินการและสงเสริมใหเกิดความ

กตอง และครบถวนรวมถึงการให

เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐไมโปรงใสหรือทุจริต
อมแจงผลการดําเนินดําเนินการใหผูรองเรียน

ในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน ทุกขั้นตอนของเจาหนาที่ตองมีความถูกตองตาม
กลาหาญที่จะรับผิดชอบในผลงานการปฏิบัติงานของ

ตองปฏิบัติงานตามหนาที่อยางเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสรางความเชื่อมั่นแกสังคม



๓.  ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
 ๓.๑  ไมมีการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูมีสวน

รองเรียนหรือชี้มูลวากระทําความผิดจะตองยายออกจากพื้นที่กอน
 ๓.๒  ไมใชตําแหนงหนาที่ในการเอ้ือประโยชนตอตนเองและพวกพองของตนหรือผูอ่ืน
๔.  ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร
 ๔.๑  ใหเจาหนาที่ในหนวยงานมีความเขาใจกับการกระทําที่เปนผลประโยช

สามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสวนรวมได
 ๔.๒  สรางวัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมที่ไมทนตอการทุจริต จนกอเกิดวัฒนธรรมในการ

รวมตอตานทุจริตได ใหรางวัลกับผูตรวจสอบพบหรือแจงเบาะแสการทุจริต
 ๔.๓  จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบป

หนวยงาน 
 ๔.๔  มีระบบติดตาม  ตรวจสอบ และลงโทษผูกระทําการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ
๕.  ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
 ๕.๑  ใหจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจนและเปนไปตามระเบียบ 

ขั้นตอนและมีระบบปองกันและตรวจสอบเพ่ือปองกันและละเวนการปฏิบัติหนาที่
 ๕.๒  ในการบริหารงานบุคคล 

เทาเทียม มีการเสนอแนวความคิดที่แตกตางและไมเลือกปฏิบัติ
 ๕.๓  ใหความสําคัญแกสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยและสงเสริมในการปฏิบัติงาน
๖.  ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน
 หนวยงานตองจัดทําขอมูล วิธีการ การสื่อสาร เพื่อถายทอดเก่ียวกับนโยบายทั้ง 

เจาหนาที่ในหนวยงานรับทราบเพ่ือใหเกิดความตระหนักและใหความสําคัญถึงการ
โปรงใส 

 

จึงประกาศมาให

ประกาศ  ณ  วันที่   
 
 

    

       

ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
ไมมีการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูมีสวน

รองเรียนหรือชี้มูลวากระทําความผิดจะตองยายออกจากพื้นที่กอน 
ไมใชตําแหนงหนาที่ในการเอ้ือประโยชนตอตนเองและพวกพองของตนหรือผูอ่ืน

ดานวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร 
ใหเจาหนาที่ในหนวยงานมีความเขาใจกับการกระทําที่เปนผลประโยช

สามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสวนรวมได 
สรางวัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมที่ไมทนตอการทุจริต จนกอเกิดวัฒนธรรมในการ

รวมตอตานทุจริตได ใหรางวัลกับผูตรวจสอบพบหรือแจงเบาะแสการทุจริต 
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถวงดุลภายใน

มีระบบติดตาม  ตรวจสอบ และลงโทษผูกระทําการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ
ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 

ใหจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจนและเปนไปตามระเบียบ 
ละตรวจสอบเพ่ือปองกันและละเวนการปฏิบัติหนาที่ 

ในการบริหารงานบุคคล  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและมอบหมายงานที่มีความเปนธรรม 
เทาเทียม มีการเสนอแนวความคิดที่แตกตางและไมเลือกปฏิบัต ิ

ใหความสําคัญแกสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยและสงเสริมในการปฏิบัติงาน
ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน 
หนวยงานตองจัดทําขอมูล วิธีการ การสื่อสาร เพื่อถายทอดเก่ียวกับนโยบายทั้ง 

เจาหนาที่ในหนวยงานรับทราบเพ่ือใหเกิดความตระหนักและใหความสําคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรมและความ

ใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่        มกราคม พ.ศ. 25๖5 

           
  (นายศักดิ์ชัย  มารมย) 

  นายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

ไมมีการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูมีสวนไดเสียหากมีการ

ไมใชตําแหนงหนาที่ในการเอ้ือประโยชนตอตนเองและพวกพองของตนหรือผูอ่ืน 

ใหเจาหนาที่ในหนวยงานมีความเขาใจกับการกระทําที่เปนผลประโยชนทับซอนหรือ

สรางวัฒนธรรมเพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมที่ไมทนตอการทุจริต จนกอเกิดวัฒนธรรมในการ

รามการทุจริต การตรวจสอบถวงดุลภายใน

มีระบบติดตาม  ตรวจสอบ และลงโทษผูกระทําการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 

ใหจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจนและเปนไปตามระเบียบ 

แลกเปลี่ยนเรียนรูและมอบหมายงานที่มีความเปนธรรม 

ใหความสําคัญแกสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยและสงเสริมในการปฏิบัติงาน 

หนวยงานตองจัดทําขอมูล วิธีการ การสื่อสาร เพื่อถายทอดเก่ียวกับนโยบายทั้ง ๕ ดาน ให
ปฏิบัติที่มีคุณธรรมและความ


